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શ્રીઃ॥
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા મે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
પદ્માપતેઃ તુ તપદેન િવપચ્યમાનં
પ યિ વહ પ્રપદનપ્રવણા મહા તઃ ।
મદ્વાક્ય સવં લતમ યજહ વભાવં
મા યં યતીશ્વરમહાનસસ પ્રદાયમ્॥ ૧॥
િનતં્ય શ્રયા વસધુયા ચ િનષવે્યમાણં
િનવ્યાર્જિનભર્રદયાભિરતં િવભા ત ।
વેદા તવેદ્ય મહ વેગવતી સમીપે
દ પપ્રકાશ ઇ ત દૈવતમ દ્વતીયમ્॥ ૨॥
દ પ વમવે જગતાં દિયતા ચ તે
દ ઘ તમઃ પ્ર તિનવત્યર્ મદં યવુા યામ્।
તવં્ય તવ પ્રયમતઃ શરણાે ક્તવ યં var તવ પ્રયતમં
તાેતું ભવ તમ ભલ ય ત જ તુરેષઃ॥ ૩॥ var ભવ ત મહ વા છ ત, ભવ તમ ભવા છ ત

પદ્માકરાદુપગતા પિરષ વજે વાં
વેગા સિર દ્વહરણા કલશા ધક યા ।
આહુ તદાપ્ર ત દ પસમાવભાસં
આ નતાે મરકતપ્ર તમં વપુ તે॥ ૪॥
વા મન્ ગભીરસભુગં શ્રમહાિર પુંસાં

માધુયર્ર યમનઘં મ ણભઙ્ગદૃ યમ્ ।
વેગા તરે િવતનુતે પ્ર ત બ બશાેભાં var વેગા તરેઽિપ તનુતે
લ મી સરઃ સર સ શ્રયમઙ્ગકં તે॥ ૫॥
આિવ ય ધારય સ િવશ્વમમુ ય ય તા
શષેી શ્રયઃપ તરશષેતનુિનદાનમ્ ।
ઇત્યાિદ લક્ષણગણૈઃ પુ ષાેત્તમં વાં

ના ત યાે જગ ત સવર્િવદેષ ગીતઃ॥ ૬॥
િવશ્વં શભુાશ્રયવદ શ વપુ વદ યં
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॥ શરણાગ ત દ િપકા॥

સવાર્ ગર વિય પત ત તતાેઽ સ સવર્ઃ ।
સવ ચ વેદિવધય વદનુગ્રહાથાર્ઃ
સવાર્િધક વ મ ત ત વિવદ તદાહુઃ॥ ૭॥
જ્ઞાનં બલં િનયમનક્ષમતાઽથ વીય
શ ક્તશ્ચ તજે ઇ ત તે ગુણષટ્કમાદ્યમ્ ।
સવાર્ તશાિયિન િહમાપેવનેશ ય મન્
અ તગર્તાે જગિદવ વિય સદુ્ગણાૈઘઃ॥ ૮॥
દ પાવભાસદયયા િવિધપવૂર્મેતત્
િવશ્વં િવધાય િનગમાનિપ દત્તવ તમ્ ।
શ યાિયતાઃ શરણય ત મુમુક્ષવ વાં
આદં્ય ગુ ં ગુ પર પરયાઽિધગ યમ્॥ ૯॥ var ગુ પર પરયાઽ ભગ યમ્

સત્તા સ્થ ત પ્રયતનપ્રમખુૈ પાત્તમ્
વાથ સદૈવ ભવતા વયમવે િવશ્વમ્ ।

દ પપ્રકાશ તિદહ વદવાપ્તયે વાં
અવ્યાજ સદ્ધમનપાયમપુાયમાહુઃ॥ ૧૦॥
ભાેગ્યં મુકુ દ ગુણભેદમચેતનષેુ
ભાે વમાત્મિન િનવે ય િનજેચ્છયવૈ । var ભાે વમાત્મસુ
પા ચા લકાશકુિવભષૂણભાેગદાયી

var પા ચા લકાંશકુિવભીષણ, પા ચા લકાંશકુિવભષૂણ
સમ્રાિડવાત્મસમયા સહ માેદસે વમ્॥ ૧૧॥
વાં માતરં ચ િપતરં સહજં િનવાસં
સ તઃ સમેત્ય શરણં સહૃુદં ગ ત ચ ।
િનઃસીમિનત્યિનરવદ્યસખુપ્રકાશં
દ પપ્રકાશસિવભૂ તગુણં િવશ ત॥ ૧૨॥
જ તાેરમુ ય જનને િવિધ શ ભુ દષૃ્ટાૈ
રાગાિદનવે રજસા તમસા ચ યાેગઃ ।
દ્વપૈાયનપ્ર તય વદવે ક્ષતાનાં
સ વં િવમુ ક્ત િનયતં ભવતીત્યુશ ત॥ ૧૩॥
કમર્ વનાિદ િવષમષેુ સમાે દયાલુઃ
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વનેવૈ કૢપ્તમપદેશમવેક્ષમાણઃ । var કૢપ્તમપુદેશમપેક્ષમાણઃ
વપ્રાપ્તયે તનુ તાં વરસે મુકુ દ
વાભાિવકં તવ સહૃુ વ મદં ગ્ ણ ત॥ ૧૪॥

િનદ્રાિયતાન્ િનગમવત્મર્િન ચા દશ var ચાેરદશ , પારદશ
પ્રસ્થાનશ ક્તસિહતાન્ પ્ર તબાે ય જ તનૂ્ । var રિહતાન્
ણર્ તન ધયજડા ધમખુાિનવા માન્ var મખુાિનવા યાન્

નેતું મુકુ દ યતસે દયયા સહ વમ્॥ ૧૫॥ var સહ વમ્

ભ ક્તઃ પ્રપ ત્તરથવા ભગવં તદુ ક્તઃ
તિન્નષ્ઠ સશં્રય ઇતીવ િવક યમાનમ્ ।
યં કં ચદેકમપુપાદયતા વયવૈ var ય ક ચત્
ત્રાતા તર ત્યવસરે ભિવનાે ભવા ધમ્॥ ૧૬॥
નાનાિવધૈરકપટૈરજહ વભાવૈઃ
અપ્રાકૃતૈિનજિવહારવશને સદ્ધઃૈ ।
આત્મીયરક્ષણિવપક્ષિવનાશનાથઃ var િવનાશનાહઃ
સસં્થાપયસ્યનઘ જન્મ ભરાદ્યધમર્મ્॥ ૧૭॥
િન ાેન્નતાિન િન ખલાિન પદાિન ગાઢં
મ જ ત તે મિહમ સાગરશીકરેષુ ।
નીર ધ્રમાશ્રય સ નીચજનાં તથાિપ
શીલને હ ત શ શરાપેવનેશ્વર વમ્॥ ૧૮॥
કાશી કા ધકશરાસનબાણગઙ્ગા-
સભંૂ તનામકૃ તસવંદનાદ્યુદ તૈઃ । var સવંનનાદુ્યદ તૈઃ
વાે ય બર ષ ભયશાપમખુૈશ્ચ શ ભું

તિન્નઘ્નમી ક્ષતવતા મહ કઃ શર યઃ॥ ૧૯॥
ક્વાસાૈ િવભુઃ ક્વ વય મત્યુપસ ત્ત ભીતાન્
જ તનૂ્ ક્ષણાત્ વદનુ ત્તષુ યાેગ્યય તી । var વદનુભૂ તષુ
સપં્રાપ્તસદુ્ગ તનાેઃ સમયે દયાલાેઃ
આત્માવિધભર્વ ત શ ક્ષતધીઃ ક્ષણં તે॥ ૨૦॥ var સસૃં્કતધીઃ, સસૃં્ક તર ક્ષણં તે

યાેગ્યં યમૈશ્ચ િનયમૈશ્ચ િવધાય ચત્તં
સ તાે જતાસનતયા વવશાસુ વગાર્ઃ ।
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॥ શરણાગ ત દ િપકા॥

પ્રત્યાહૃતે દ્રયગણાઃ સ્થરધારણા વાં
યા વા સમાિધયુગલને િવલાેકય ત॥ ૨૧॥
પદ્મા ભરામવદનેક્ષણપા ણપાદં
િદવ્યાદુ્યધાભરણમાલ્ય્ િવલપેનં વામ્ ।
યાેગને નાથ શભુમાશ્રયમાત્મવ તઃ
સાલ બનને પિર ચ ત્ય ન યા ત પ્તમ્॥ ૨૨॥ var શા ત

માના તલઙ્ ઘ સખુબાેધમહા બુરાશાૈ
મગ્ ા સ્ત્રસીમરિહતે ભવતઃ વ પે ।
તાપત્રયેણ િવહ ત ન ભજ ત ભૂયઃ var સ તઃ
સસંારઘમર્જિનતને સમાિધમ તઃ॥ ૨૩॥
ધીસસૃં્કતાન્ િવદધતા મહ કમર્ભેદાન્
શદંુ્ધ જતે મન સ ચ તયતાં વમેકમ્ ।
વ કમર્સક્તમનસામિપ ચાપરેષાં
સતૂે ફલા ય ભમતાિન ભવાન્ પ્રસન્નઃ॥ ૨૪॥
ઉદ્બાહુભાવમપહાય યથવૈ ખવર્ઃ
પ્રાંશું ફલાથર્મ ભયાચ ત યાે ગ ચ ત્ય ।
var પ્રાંશુ ફલં સમ ભયાચ ત
અેવં સદુુ કરમપુાયગણં િવહાય
સ્થાને િનવેશય ત તસ્ય િવચક્ષણ વામ્॥ ૨૫॥ var િવચક્ષણં

િનત્યાલસાહર્મભયં િનરપેક્ષમ યૈઃ
િવશ્વાિધકારમ ખલા ભમતપ્રસૂ તમ્ ।
શક્ષાિવશષેસભુગં વ્યવસાય સદ્ધાઃ var સલુભં
સ કુવર્તે વિય મુકુ દ ષડઙ્ગયાેગમ્॥ ૨૬॥
વ પ્રા તકૂલ્યિવમખુાઃ સુ્ફરદાનુકૂલ્યાઃ
કૃ વા પનુઃ કૃપણતાં િવગતા તશઙ્કાઃ ।
વા મન્ ભવ વયમપુાય ઇતીરય તઃ
વ યપર્ય ત િનજભારમપારશક્તાૈ॥ ૨૭॥
અથાર્ તરેષુ િવમખુાન્ અિધકારહાનેઃ
શ્રદ્ધાિધકાં વદનુભૂ ત િવલ બભીતાન્ । var શ્રદ્ધાધનાત્
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દ પ પ્રકાશ લભસે સુ ચરાત્ કૃતીવ var કૃતી વં
ય તાત્મન તવ પદે િન તાન્ પ્રપન્નાન્॥૨૮॥
મ ત્રૈરનુશ્રવમખુે વિધગ યમાનૈઃ var અનુગ યમાનૈઃ
વાધ્ િક્રયાસમુ ચતૈયર્િદવાઽ યવાક્યૈઃ।

નાથ વદ ય ચરણાૈ શરણં ગતાનાં
નવૈાયુતાયુતકલા યઽપરૈરવા યા॥ ૨૯॥
દત્તાઃ પ્ર જનકવત્ તવ દે શકે દ્રઃૈ
પત્યાઽ ભન દ્ય ભવતા પિરણીયમાનાઃ ।
મ યે સતાં મિહતભાેગિવશષે સદ્ યૈ
માઙ્ગલ્યસતૂ્ર મવ બભ્ર ત િકઙ્કર વમ્॥ ૩૦॥ var મઙ્ગલ્યસતૂ્ર મવ

િદવ્યે પદે િનયતિકઙ્કરતાિધરાજ્યં
દાતું વદ ય દયયા િવિહતા ભષેકાઃ ।
var પ્રાપ્તું વયવૈ, દાતું વયવૈ
આદેહપાતમનઘાઃ પિરચયર્યા તે
યુ ન ચ ય યવુરાજપદં ભજ ત॥ ૩૧॥
વાં પા ચરાિત્રકનયને થ ગ્વધને
વખૈાનસને ચ પથા િનયતાિધકરાઃ ।
સજં્ઞાિવશષેિનયમને સમચર્ય તઃ
પ્રીત્યા નય ત ફલવ ત િદનાિન ધ યાઃ॥ ૩૨॥
વણાર્શ્રમાિદિનયતક્રમસતૂ્રબદ્ધાઃ
var વણાર્શ્રમાિદિનયમ સ્થરસતૂ્રબ ધા
ભ યા યથાહર્ િવિનવે શતપત્રપુ પા ।
માલવે કાલિવિહતા હૃદયઙ્ગમા વાં
આમાેદયત્યનપુરાગિધયાં સપયાર્॥ ૩૩॥
બ્રહ્મા ગર શ ઇતરેઽ યમરા ય અેતે
િનધૂર્ય તાન્ િનરયતુલ્યફલપ્રસતૂીન્ ।
પ્રાપ્તું તવવૈ પદપદ્મયુગં પ્રતીતાઃ
પા તવ્રતી ં વિય વહ ત પરાવરજ્ઞાઃ॥ ૩૪॥ var ભજ ત

નાથ વિદષ્ટિવિનયાેગિવશષે સદં્ધ
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॥ શરણાગ ત દ િપકા॥

શષે વસારમનપેક્ષ્ય િનજં ગુણજ્ઞાઃ । var શષે વસારમનપુેક્ષ્ય
ભક્તષેુ તે વરગુણાણર્વ પારત યાત્
દાસ્યં ભજ ત િવપ ણવ્યવહારયાેગ્યમ્॥ ૩૫॥
સદ્ ભ વદેકશરણૈિનયતં સનાથાઃ var િનયતાઃ
સપાર્િદવત્ વદપરાિધષુ દૂરયાતાઃ ।
ધીરા ણીકૃતિવિર ચપુર દરાદ્યાઃ
કાલં ક્ષપ ત ભગવન્ કરણૈરવ યૈઃ॥ ૩૬॥
વાગાિદકં મન સ તત્ પવને સ વે
ભૂતે વયં પનુરસાૈ વિય તૈઃ સમે ત ।
સાધારણાે ક્રમણકમર્સમા શ્રતાનાં
ય ત્રા મુકુ દ ભવતવૈ યથા યમાદેઃ॥ ૩૭॥
સવ્યા યયાેરયનયાેિન શ વાસરે વા
સઙ્ક પતાયુરવધીન્ સપિદ પ્રપન્નાન્ ।
હાદર્ઃ વયં િનજપદે િવિનવેશિય યન્
નાડી ં પ્રવેશય સ નાથ શતાિધકાં વમ્॥૩૮॥
અ ચિદનં િવશદપક્ષ ઉદક્પ્રયાણં
સવં સરાે મ દશીતકરઃ શશાઙ્કઃ ।
સાૈદામની જલપ તવર્લ જ પ્રજેશઃ
ઇત્યા તવાિહક્ સખાે નય સ વક યાન્॥ ૩૯॥
વચ્છેષ ત્ત્યનુગુણૈમર્િહતૈગુર્ણાૈઘૈઃ var સિહતે ગુણાૈઘૈઃ, સિહતૈગુર્ણાૈઘૈઃ
આિવભર્વત્યયુત સદ્ધ િનજ વ પે ।
વ લક્ષણષેુ િનયતે વિપ ભાેગમાત્રે
સા યં ભજ ત પરમં ભવતા િવમુક્તાઃ॥ ૪૦॥
ઇ થં વદેકશરણૈરનઘૈરવા યે
વ કઙ્કર વિવભવે હયાઽપરા યન્ ।
આત્મા મમે ત ભગવન્ ભવતવૈ ગીતા var (to next line) ગીતાન્ પ્રાચાે િનર ક્ષ્ય, ગીતાઃ પ્રાયાે િનર ક્ષ્ય
વાચાે િનર ક્ષ્ય ભરણીય ઇહ વયાઽહમ્॥ ૪૧॥ var ઇ ત

પદ્મા મહ્ પ્ર ત ભઃ પિરભુક્તભૂ ઃ
કા હાિનરત્ર મિય ભાેક્તિર તે ભિવત્રી ।
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દુ યેત્ િકમઙ્ ઘ્રતિટની તવ દેવ સવે્યા
દુવાર્રતષર્ચપલને શનુાઽવલીઢા॥ ૪૨॥
સ વાિન નાથ િવિવધા ય ભસ જઘ્ ક્ષાેઃ var િવિવધા યિપ સ જઘ્ ક્ષાેઃ
સસંારનાટ ર સકસ્ય તવાઽ તુ યૈ ।
પ્રત્યક્પરાઙ્મખુમતેરસમીક્ષ્ય કતુર્ઃ
પ્રાચીનસ જનિવડ બનભૂ મકા મે॥ ૪૩॥
કતર્વ્ય મત્યનુકલં કલયા યકૃત્યં
વા મન્નકૃત્ય મ ત કૃત્યમિપ ત્ય મ । var વા મન્નકૃત્ય મવ

અ યદ્વ્ય તક્રમણ તમન તમથર્-
સ્થાને દયા ભવતુ તે મિય સાવર્ભાૈમી॥ ૪૪॥ var વહતુ

યં પવૂર્મા શ્રતજનષેુ ભવાન્ યથાવત્
ધમ પરં પ્ર ણજગાૈ વયમા શસં્યમ્ ।
સં માિરત વમ સ તસ્ય શર યભાવાત્
નાથ વદાત્તસમયા નનુ માદશૃાથર્મ્॥ ૪૫॥
ત્રાણં ભવે ત સકૃદુ ક્તસમુદ્યતાનાં
તૈ તૈરસહ્ય જનૈ દરંભિર તે ।
સત્યાિપતા શતમખાત્મજશઙ્કરાદાૈ
નાથ ક્ષમા ન ખલુ જ તષુુ મ દ્વવજર્મ્॥ ૪૬॥
કમાર્િદષુ િત્રષુ કથાં કથમ ય નન્ var કથ મત્ય નન્
કામાિદમેદુરતયા કલષુપ્ર ત્તઃ । var કામાિદમાંસલતયા
સાકેતસભંવચરાચરજ તનુીત્યા var જ તુર ત્યા
વીક્ષ્યઃ પ્રભાે િવષયવા સતયાઽ યહં તે॥ ૪૭॥
બ્રહ્મા ડલક્ષશતકાેિટગણાનન તાન્
અેકક્ષણે િવપિરવત્યર્ િવલ જમાનામ્ ।
મ પાપરા શમથને મધુદપર્હ ત્રી ં
શ ક્ત િનયુઙ્ વ શરણાગતવ સલ વમ્॥ ૪૮॥
આ તાં પ્રપ ત્તિરહ દે શકસા ક્ષકા મે var સા ક્ષકં
સદ્ધા તદુ ક્તરનઘા વદપે ક્ષતાથાર્ । var વદવે ક્ષતાથાર્
ય તસ્ય પવૂર્િનપુણૈ વિય ન વદાની ં
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॥ શરણાગ ત દ િપકા॥

પૂણ મુકુ દ પનુ ક્ત ઉપાય અેષઃ॥ ૪૯॥ var પૂણા

યદ્વા મદથર્પિર ચ તનયા તવાલં var તવાહં
સજં્ઞાં પ્રપન્ન ઇ ત સાહ સકાે બભ મ ।
અેવં સ્થતે વદપવાદિન ત્તયે માં
પાત્રીકુ વ ભગવન્ ભવતઃ કૃપાયાઃ॥ ૫૦॥ var પાતં્ર કુ વ

ત્યાગે ગુણેશશરણાગતસં જ્ઞનાે મે
ત્યાનાગસાેઽિપ સહસવૈ પિરગ્રહે વા ।

િક નામ કુત્ર ભવતી ત કૃપાિદ ભ તે
ગૂઢં િન પય ગુણેતર તારત યમ્॥ ૫૧॥ var િવચારય

વામી દયાજલિનિધમર્ધુરઃ ક્ષમાવાન્
શીલાિધકઃ શ્રતવશઃ શુ ચરત્યુદારઃ ।
અેતાિન હાતુમનઘાે ન િકલાહર્ સ વં
િવખ્યા તમ ત બ દાિન મયા સહૈવ॥ ૫૨॥ var િવખ્યાતધીર બ દાિન

વેલા ધન જયરથાિદષુ વા ચકૈઃ વૈઃ
આઘાે ષતામ ખલજ તુ શર યતાં તે । var અ ખલલાેક

નન્ દશાનનશતાિધકાગસાેઽિપ
પ યા મ દત્તમભયં વકૃતે વયા મે॥ ૫૩॥
રક્ષ્ય વયા તવ ભરાેઽ યહ મત્યપવૂાર્ન્
વણાર્િનમાનહૃદયાનિપ વાચિય વા ।
મદ્દાષેિન જતગુણાે મિહષીસમકં્ષ
મા ભૂ વદ ય ઇવ માેઘપિરશ્રમ વમ્॥ ૫૪॥ var મા ભૂ તદ ય

મખુ્યં ચ ય પ્રપદનં વયમવે સા યં
દાતવ્યમીશ કૃપયા તદિપ વયવૈ ।
તન્મે ભવચ્ચરણસઙ્ગવતીમવસ્થાં
પ યન્નપુાયફલયાે ચતં િવધેયાઃ॥ ૫૫॥
અ પા સ્થરૈરસખુજૈરસખુાવસાનૈઃ
દુઃખા વતૈરનુ ચતૈર ભમાનમૂલૈઃ ।
પ્રત્યક્પરાગનુભવૈઃ પિરઘૂ ણતં માં
વ યવે નાથ ચિરતાથર્ય િનિવિવ મ્॥ ૫૬॥ var િનવ્યર્પેકં્ષ, િનિવપક્ષં, િનિવવક્ષન્
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ત વાવબાેધશ મતપ્ર તકૂલ ત્ત
કૈઙ્કયર્લ ધકરણત્રયસામરસ્યમ્ ।
કૃ વા વદ યિવમખું કૃપયા વયં માં
સ્ફા ત દશૃાેઃ પ્ર તલભ વ જગ જન યાઃ॥ ૫૭॥
ઇ થં તુ તપ્ર તયાે યિદ સમંતા સ્યુઃ
યદ્વાપરાધપદવી વ ભસિંવશ ત । var પદવી વિપ સિંવશ ત
તાેકાનુકૂલ્યક ણકા વશવ તન તે

પ્રી તક્ષમાપ્રસરયાેરહમ મ લક્ષ્યમ્॥ ૫૮॥
નેહાપેપન્ન િવષયઃ વદશાિવશષેાત્

ભૂય ત મસ્રશમની ં ભુિવ વેઙ્કટેશઃ ।
િદવ્યાં તુ ત િનર મમીત સતાં િનયાેગાત્
દ પપ્રકાશશરણાગ તદ િપકાખ્યામ્॥ ૫૯॥
The following additional shlOka is found in some publications.

(અેતદન તરં ᳚અેતાં દ પરકાશ᳚ ઇત્યયં શ્લાેકઃ કેષુ ચન્મુિદ્રતષેુ
પુ ત્તકેષુ દૃ યતે ।
સ તુ ન શ્રીમદાચાયાર્નુગ્ હીત ઇ ત સા પ્રદાિયકાઃ ।)
અેતાં દ પપ્રકાશ તુ ત મહ ચરા મ થમબ્યસ્યમાનઃ
સ યક્ દૃ ટ્વા શર યપ્ર ત િનગ તતં યાસિવદ્યાખ્યત વમ્ ।
પ્રત્યાસીદ દ્વમુક્તાનુભફલસમુદ્ભેદલ દ્ યા કૃતાથર્ઃ
પ્રાપ્ત િપ ડસ્ય ભેદે પિરણમ ત પરબ્રહ્મ સબ્રહ્મચાऱ◌ી॥
॥ઇ ત શ્રીશરણાગ ત દ િપકા સમાપ્તા॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
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॥ શરણાગ ત દ િપકા॥
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